
Important
Vă rugăm să citiți cu atenție aceste „Instrucțiuni de utilizare” și 
Manualul de instalare (volum separat) pentru a vă familiariza cu 
utilizarea eficientă și sigură.

• Cele mai recente „Instrucțiuni de utilizare” pot fi descărcate de 
pe pagina noastră web: 
http://www.eizoglobal.com

Instrucțiuni de utilizare

Monitor LCD monocrom

http://www.eizoglobal.com
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SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ
În acest manual și pe acest produs sunt utilizate simbolurile de siguranță de mai jos. Acestea 
prezintă informații critice. Vă rugăm să le citiți cu atenție.

AVERTISMENT
Nerespectareainformațiilorfurnizate
într-unAVERTISMENTpoateprovoca
rănigraveșivăpoatepuneviațaîn
pericol.

ATENȚIE
Nerespectareainformațiilorfurnizateîntr-o
ATENȚIONAREpoateprovocarănimoderate
și/saupoatedeterioraprodusul.

Indicăfaptulcătrebuiesăacordațiatențieinformațiilorfurnizate.Deexemplu,simbolul 
ilustreazătipuldepericol,deexemplu„riscdeelectroșocuri”.

Indicăoacțiuneinterzisă.Deexemplu,simbolul ilustreazăoanumităacțiuneinterzisă,
deexemplu„Nudezasamblați”.

Indicăoacțiuneobligatoriecaretrebuierespectată.Deexemplu,simbolul ilustrează
onotificareauneiinterdicțiigenerale,deexemplu„Împământareaunității”.

Acest produs a fost reglat special pentru utilizarea în zona originală de expediție. În cazul în 
care acesta este utilizat în afara acestei zone, este posibil ca produsul să nu funcționeze conform 
indicaţiilor din specificații.

Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă, stocată într-un sistem de regăsire a datelor, 
ori transmisă, sub nicio formă, ori prin niciun mijloc, electronic, mecanic, ori de altă natură, 
fără permisiunea prealabilă, oferită în scris, a EIZO Corporation.
EIZO Corporation nu are obligația de a păstra confidențialitatea materialelor sau informațiilor 
furnizate, cu excepția situațiilor în care sunt realizate acorduri prealabile ca urmare a primirii 
informațiilor respective de către EIZO Corporation. Deși s-au depus toate eforturile pentru 
ca informațiile furnizate în acest manual să fie actualizate, vă rugăm să aveți în vedere că 
specificațiile monitorului EIZO se pot modifica, fără nicio notificare.
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MĂSURI DE PRECAUȚIE
 ●IMPORTANT
• Acest produs a fost reglat special pentru utilizarea în zona originală de expediție. În cazul în 

care produsul este utilizat în afara acestei zone, este posibil ca acesta să nu funcționeze conform 
indicaţiilor din specificații.

• Pentru siguranța dumneavoastră personală și pentru întreținerea corespunzătoare, vă rugăm să 
citiți cu atenție această secțiune și etichetele de siguranță de pe monitor.

Localizarea etichetelor de siguranță

AVERTISSEMENT

WARNING

WARNUNG

Simboluri de pe unitate

Simbol Acest simbol indică
Comutatorde
alimentareprincipal:

Apăsațipentruaoprialimentareaprincipalăamonitorului.

Comutatorde
alimentareprincipal:

Apăsațipentruapornialimentareaprincipală
amonitorului.

Butondealimentare:
Apăsațipentruapornisauoprialimentareacuenergie
amonitorului.

Curentalternativ

Avertizeazăasupraunuipericolelectric

ATENȚIE:
ConsultațisecțiuneaSIMBOLURIDESIGURANȚĂdin
acestmanual.

SimbolWEEE:
Produsultrebuieeliminatseparat;materialepotfi
reciclate.

SimbolCE:
SimboldeconformitatepotrivitcudispozițiileDirectiva
Consiliului93/42/CEEși2011/65UE.
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 AVERTISMENT

În cazul în care unitatea începe să scoată fum, miroase ca și cum ar arde ceva, ori emite zgomote 
ciudate, deconectați imediat toate sursele de alimentare și contactați reprezentantul local EIZO pen-
tru asistență.
Dacă încercați să utilizați o unitate care nu funcționează corespunzător se pot produce incendii, 
electroșocuri, ori echipamentul se poate deteriora.

Nu deschideți carcasa și nu modificați unitatea. 
Dacă deschideți carcasa sau modificați unitatea, se pot produce incendii, 
electroșocuri, ori arsuri.

Vă rugăm să consultați personalul de service calificat, pentru efectuarea tuturor operațiunilor 
de service.
Nu încercați să reparați singuri acest produs, deoarece deschiderea sau îndepărtarea carcaselor 
poate duce la producerea unor incendii, electroșocuri, ori la deteriorarea echipamentului.

Mențineți la distanță de unitate lichidele sau obiectele mici.
Obiectele mici care cad accidental în carcasă prin fantele de ventilație sau 
scurgerile apărute în carcasă pot produce incendii, electroșocuri sau deteriorarea 
echipamentului. În cazul în care un obiect sau lichid cade/se scurge în carcasă, 
deconectați imediat unitatea. Înainte de a utiliza din nou unitatea, este nevoie ca 
aceasta să fie verificată de un inginer de service calificat.

Așezați unitatea pe un loc rezistent și stabil.
O unitate așezată pe o suprafață necorespunzătoare poate cădea și poate 
determina rănirea dumneavoastră sau deteriorarea echipamentului. În cazul 
în care unitatea cade, întrerupeți imediat alimentarea cu energie și contactați 
reprezentantul local EIZO pentru asistență. Nu continuați să utilizați o unitate 
deteriorată. În caz contrar, se pot produce incendii sau electroșocuri.

Utilizați unitatea într-o locație corespunzătoare.
În caz contrar, se pot produce incendii, electroșocuri, ori se poate deteriora 
echipamentul.
• Anuseașezaînexterior.
• Anuseașezaînsistemuldetransport(nave,avioane,trenuri,autovehiculeetc.).
• Anuseașezaîntr-unmediuumedsaucupraf.
• Anuseașezaîntr-olocațieîncarepoatesăriapăpeecran(baie,bucătărieetc.).
• Anuseașezaîntr-olocațieîncareaburipotintraîncontactdirectcuecranul.
• Anuseașezalângădispozitivegeneratoaredecăldură,orilângăunumidificator.
• Anuseașezaîntr-olocațieîncareprodusulesteexpusdirectlarazelesoarelui.
• Anuseașezaîntr-unmediucugazeinflamabile.
• Nuașezațiprodusulînlocuricuvaporicorozivi(precumdioxiduldesulf,hidrogenulsulfurat,
dioxiduldeazot,clorul,amoniaculșiozonul).

• Nuașezațiprodusulînlocuricupraf,substanțecarepotacceleraprocesuldecoroziunedin
atmosferă(precumcloruradesodiușisulful),metaleconductoareetc.

Pentru a evita pericolul de sufocare, nu lăsați ambalajele din plastic la îndemâna copiilor 
și bebelușilor.

Utilizați cablul de alimentare atașat și conectați-l la o priză standard în țara dumneavoastră.
Asigurați-vă că mențineți tensiunea nominală a cablului de alimentare. În caz contrar, se pot 
produce incendii sau electroșocuri.
Alimentare cu tensiune: 100–120/200–240 Vac 50/60 Hz
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 AVERTISMENT

Pentru a deconecta cablul de alimentare, apucați ferm de fișă și trageți.
Dacă trageți de cablu, acesta se poate deteriora și se pot produce  
incendii sau electroșocuri.

Echipamentul trebuie conectat la o priză împământată.
În caz contrar, se pot produce incendii sau electroșocuri.

Utilizați tensiunea corectă.
• Unitateaestecreatăpentruafiutilizatănumailatensiuneaspecificată.Conectarealaoaltătensiunedecâtcea
specificatăînprezentele„Instrucțiunideutilizare”poateducelaproducereaunorincendii,electroșocuri,orila
deteriorareaechipamentului.
Alimentarecutensiune:100–120/200–240Vac50/60Hz

• Nusupraîncărcațicircuituldealimentaredeoarecesepotproduceincendiisauelectroșocuri.

Manevrați cu grijă cablul de alimentare.
• Nuașezațicablulsubunitate,orisubalteobiectegrele.
• Nutragețisaunuînnodațicablul.

În cazul deteriorării cablului, întrerupeți utilizarea acestuia. Dacă utilizați un 
cablu deteriorat se pot produce incendii sau electroșocuri.

Pentru siguranță electrică, nu conectați sau deconectați cablul de alimentare în prezența pacienților.

Nu atingeți niciodată fișa și cablul de alimentare dacă acestea încep să trosnească.
În caz contrar, se pot produce electroșocuri.

Dacă atașați un braț suport, vă rugăm să consultați manualul de utilizare al acestuia și să instalați 
unitatea în siguranță.
În caz contrar, este posibil ca unitatea să nu fie atașată în mod corespunzător, ceea ce poate duce 
la deteriorarea echipamentului, ori la rănirea dumneavoastră. Înainte de instalare, asigurați-vă 
că birourile, pereții și celelalte brațe suport sunt fixate cu o rezistență mecanică corespunzătoare. 
În cazul în care unitatea cade, vă rugăm să vă contactați reprezentantul local EIZO pentru 
asistență. Nu continuați să utilizați o unitate deteriorată. În caz contrar, se pot produce incendii 
sau electroșocuri. Când atașați din nou suportul înclinat, vă rugăm să utilizați aceleași șuruburi 
și să le strângeți bine.

Nu atingeți direct cu mâinile goale un panou LCD deteriorat.
Cristalele lichide care se pot scurge din panou sunt otrăvitoare dacă pătrund în 
ochi sau în gură. În cazul în care orice parte a corpului sau pielii intră în contact 
direct cu panoul, vă rugăm să o spălați foarte bine. În cazul în care resimțiți 
anumite simptome fizice, vă rugăm să vă contactați medicul.

Lămpile fluorescente retroiluminate conțin mercur (produsele care au lămpi retroiluminate  
cu LED nu conțin mercur); vă rugăm să le eliminați în conformitate cu legislația locală, naţională sau 
federală.
Expunerea la mercur poate afecta sistemul nervos, provocând inclusiv palpitații, pierderi de 
memorie și dureri de cap.
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 ATENȚIE

Manevrați cu grijă unitatea în momentul transportării acesteia.
Deconectați cablul de alimentare și celelalte cabluri când mutați unitatea. Este periculos să mutați 
unitatea având cablul atașat.
Se pot produce răni.

Transportați sau așezați unitatea în conformitate cu metodele corecte specificate.
• Cândtransportațiunitatea,apucațișisusținețiferm,conformprezentăriidinfigurademaijos.
• Dincauzadimensiuniifoartemariaunității,aceastanutrebuiedespachetatăsautransportatădecătreosingură
persoană.

În cazul în care aceasta cade, echipamentul se poate deteriora, iar dumneavoastră vă puteți răni.

   

Nu blocați fantele de ventilație de pe carcasă.
• Nuașezaținiciunobiectpefanteledeventilație.
• Nuinstalațiunitateaîntr-unspațiuînchis.
• Nuutilizațiunitateaașezatăpejossaurăsturnată.

Blocarea fantelor de ventilație împiedică fluxul de aer corespunzător și se pot 
produce incendii, electroșocuri, ori se poate deteriora echipamentul.

Nu atingeți fișa dacă aveți mâinile ude.
În caz contrar, se pot produce electroșocuri.

Utilizați o priză ușor accesibilă.
Astfel, în cazul în care se înregistrează o problemă, puteți întrerupe rapid alimentarea.

Curățați periodic suprafața din jurul fișei.
Depunerile de praf, apă sau ulei de pe fișă pot duce la producerea unor incendii.

Opriți unitatea înainte de efectuarea operațiunilor de curățare.
Curățarea unității în timp ce aceasta este conectată la o priză poate duce la producerea unor 
electroșocuri.

În cazul în care nu veți utiliza unitatea un interval prelungit de timp, scoateți cablul de alimentare 
din priză după ce opriți comutatorul de alimentare – din motive de siguranță și pentru reducerea 
consumului de energie.

Acest produs este adecvat numai pentru un mediu cu pacienți, nu pentru contactul cu un pacient.
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Indicații pentru acest monitor

Acest produs este destinat a fi utilizat pentru afişarea şi vizualizarea imaginilor digitale, inclusiv 
pentru mamografie digitală standard şi cu cadre multiple, pentru verificare, analiză şi diagnosticare 
de către medici instruiți. Este special conceput pentru aplicaţii de tomosinteză a sânului.

Acest produs a fost reglat special pentru utilizarea în zona originală de expediție. În cazul în 
care produsul este utilizat în afara acestei zone, este posibil ca acesta să nu funcționeze conform 
indicaţiilor din specificații.

Acest produs nu este acoperit de garanție în cazul în care este utilizat altfel decât este descris în 
prezentul manual.

Specificațiile indicate în prezentul manual se aplică numai în cazul utilizării următoarelor:
Cabluri de alimentare furnizate împreună cu produsul
Cabluri de semnal specificate de noi

Utilizați numai produse opționale fabricate sau specificate de noi pentru acest produs.

Componentele electrice trebuie să funcționeze 30 de minute pentru a se stabiliza. Vă rugăm să 
așteptați 30 de minute sau mai mult după ce ați pornit alimentarea cu energie a monitorului, 
ori după ce acesta a revenit din modul de economisire a energiei, iar apoi să reglați monitorul.

Este nevoie de aproximativ câteva minute pentru ca imaginile să ajungă la un nivel acceptabil 
de calitate. Vă rugăm să așteptați câteva minute sau mai mult după ce ați pornit alimentarea cu 
energie a monitorului, ori după ce acesta a revenit din modul de economisire a energiei, iar apoi să 
vizualizați imaginile pentru diagnosticare.

Monitoarele trebuie configurate la o luminozitate mai redusă pentru a reduce modificările 
provocate de utilizarea pe termen lung și pentru a menține un afișaj stabil. În plus, efectuați 
periodic un test de calibrare și conformitate (inclusiv Verificarea scalei de gri), (consultați 
„Controlul calității monitorului” din Manualul de instalare).

În momentul în care imaginea de pe ecran se schimbă după ce aceeași imagine a fost afișată 
o perioadă îndelungată de timp, este posibil să apară o imagine remanentă. Utilizați economizorul 
de ecran sau funcția de economisire a energiei pentru a evita afișarea aceleiași imagini pentru 
perioade mari de timp.

Dacă așezați produsul pe un birou lăcuit, culoarea se poate transfera pe partea inferioară a 
suportului din cauza compoziției materialului din cauciuc. Verificaţi suprafaţa pupitrului înainte 
de utilizare.

Se recomandă curățarea periodică pentru ca monitorul să arate în continuare nou și pentru a-i 
prelungi durata de funcționare (vă rugăm să consultați “Curățarea” (pagina 8)).

Este posibil ca ecranul să aibă pixeli defecți, ori să prezinte un număr mic de puncte.  
Acest lucru se datorează caracteristicilor panoului și nu este o defectare a produsului. 

Retroiluminarea panoului LCD are o perioadă fixă de funcționare. În momentul în care ecranul 
devine întunecat ori începe să pâlpâie, vă rugăm să vă contactați reprezentantul local EIZO.

Nu apăsați cu putere pe panou sau pe muchia cadrului deoarece se pot produce defecțiuni ale 
afișajului, de exemplu interferențe etc. Dacă se aplică în mod continuu presiune asupra panoului, 
acesta se poate deteriora sau defecta. (Dacă pe panou rămân semne de presiune, lăsați monitorul 
cu un ecran negru sau alb. Simptomul va dispărea.)
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Nu zgâriați sau nu apăsați pe panou cu obiecte ascuțite, deoarece puteți deteriora panoul. 
Nu încercați să ștergeți folosind țesături, deoarece puteți zgâria panoul.

În cazul în care monitorul este rece și este adus într-o încăpere în care temperatura crește rapid, pe 
suprafețele interioare și exterioare ale monitorului se poate forma condens. În acest caz, nu porniți 
monitorul. Așteptați până când dispare condensul; în caz contrar, monitorul se poate deteriora.

Curățarea
Atenție

• Substanțele chimice, cum ar fi alcoolul și soluțiile antiseptice pot provoca variații lucioase, pătarea și 
decolorarea carcasei sau a panoului și scăderea calității imaginii.

• Nu utilizați niciodată diluant, benzen, ceară și agenți de curățare abrazivi deoarece pot deteriora carcasa sau 
panoul.

Notă

• Pentru curățarea carcasei și a panoului se recomandă folosirea ScreenCleaner.

Petele de pe suprafața carcasei și a panoului pot fi îndepărtate umezind o cârpă moale în apă. 

Pentru utilizarea confortabilă a monitorului
• Un ecran excesiv de întunecat sau de luminat vă poate afecta ochii. Reglați luminozitatea 

monitorului în funcție de condițiile ambiante.
• Dacă stați în fața monitorului un interval îndelungat vă obosiți ochii. Luați o pauză de 10 minute 

la fiecare oră.
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Capitolul 1 Introducere
Vă mulțumim pentru că ați ales monitorul LCD monocrom EIZO.

1-1. Caracteristici
• 21,3 inci
• Suportă o rezoluție de 5M pixeli (verticală: 2048 × 2560 puncte (H × V))
• Utilizează un panou cu contrast ridicat (1200:1).

Permite afișarea unor imagini clare.
• Aplicabil pentru DisplayPort (aplicabil la 8 biți sau 10 biți, nu se aplică semnalelor audio)
• Funcția Hybrid Gamma identifică automat zona de afișare pentru imaginile medicale și cele de alt 

tip pe același ecran și afișează starea fiecărui set.
*1 Identificarea poate eșua în funcție de imaginea afișată. Trebuie verificat programul software care se va 

utiliza. Pentru validare, vă rugăm să consultați Manualul de instalare (de pe CD-ROM).
• Funcția RadiCS SelfQC și senzorul frontal integrat încorporat permit utilizatorului să efectueze 

independent calibrarea și verificarea scalei de gri a monitorului.
Vă rugăm să consultați Manualul de instalare (de pe CD-ROM).
*2 Dacă este instalat un protector de panou (RP-901), senzorul frontal integrat nu poate fi folosit.

• Funcția CAL Switch permite utilizatorului să selecteze modul optim de afișare pentru imaginea 
respectivă.
 - Modul ALT reglează luminozitatea în funcție de iluminarea ambiantă.
 - Modul cel mai potrivit pentru calibrare

Vă rugăm să consultați Manualul de instalare (de pe CD-ROM).
• Ecran selectabil, compatibil cu DICOM (pagina 19) partea 14.
• Este inclus programul software pentru controlul calității „RadiCS LE” utilizat pentru calibrarea 

monitorului și administrarea istoricului.
Consultați „1-3. Disc utilitar LCD EIZO” (pagina 11).

• Este inclus programul software „ScreenManager Pro for Medical” pentru reglarea ecranului 
folosindu-se mausul și tastatura
Consultați „1-3. Disc utilitar LCD EIZO” (pagina 11).

• Suportă modul Sincronizare cadru (24,5 la 25,5 Hz (numai semnal de intrare DVI), 49 la 51 Hz)
• Funcție de economisire a energiei

Acest produs este prevăzut cu o funcție de economisire a energiei.
 - Consum de 0 W în momentul în care alimentarea principală este oprită

Prevăzut cu comutator de alimentare principal.
În momentul în care nu aveți nevoie de monitor, alimentarea cu energie poate fi oprită folosind 
comutatorul de alimentare principal

 - Senzor de prezență
Senzorul din partea frontală a monitorului detectează mișcarea unei persoane. În momentul în care 
o persoană se îndepărtează de monitor, acesta trece automat în modul de economisire a energiei și nu 
afișează imaginile pe ecran. De aceea, funcția reduce consumul de energie.
Vă rugăm să consultați Manualul de instalare (de pe CD-ROM).

• Panou LCD retroiluminat cu LED, cu o durată îndelungată de viață
• Senzor încorporat de lumină ambientală

Senzorul de lumină ambientală poate măsura iluminarea ambientală, exprimată în lux. În funcție de mediu, 
uneori senzorul indică valori diferite de cele măsurate de un aparat independent de măsurare a iluminării.
Senzorul încorporat de lumină ambientală este utilizat în modul ALT, ori când măsurarea este declanșată 
de utilizator în modul corespunzător al programului software privind controlul calității „RadiCS/RadiCS 
LE”.
Pentru detalii suplimentare despre valoarea măsurată și modul de efectuare a măsurării, vă rugăm să 
consultați Manualul de utilizare RadiCS/RadiCS LE (de pe CD-ROM).

• Afișează conținut protejat HDCP (protecție a transmiterii conținutului digital în bandă largă) 
(numai DisplayPort).
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Atenție

• Un mediu cu temperatură sau umiditate ridicată poate afecta acuratețea măsurării senzorului frontal 
integrat. Vă recomandăm să depozitați și să utilizați monitorul în următoarele condiții.
 - Temperatură de 30˚C sau mai mică
 - Umiditate de 70% sau mai redusă

• Evitați depozitarea sau utilizarea senzorului în zone în care acesta poate fi expus direct la lumina solară.

1-2. Conținutul pachetului
Vă rugăm să verificați dacă în pachet se af lă toate articolele următoare. Dacă oricare dintre 
aceste elemente lipsește sau este deteriorat, vă rugăm să vă contactați reprezentantul local 
EIZO.

Notă

• Vă rugăm să păstrați ambalajul și materialele pentru situațiile în care veți muta sau transporta monitorul pe viitor.

• Monitor
• Cabludealimentare

• Cabludesemnaldigital:DisplayPort–DisplayPort
(PP300)

• Cabludesemnaldigital:DVI-D–DVI-D(DualLink)
(DD300DL)

• CabluUSB:UU300
• DiscutilitarLCDEIZO(CD-ROM)
• Instrucțiunideutilizare(prezentulmanual)

1-3. Disc utilitar LCD EIZO
Împreună cu produsul este furnizat un „disc utilitar LCD EIZO (CD-ROM)”. Tabelul 
următor prezintă cuprinsul discului și o prezentare generală a programelor software.

 ●Cuprinsul discului și prezentare generală a programelor software
Discul include programele software pentru efectuarea reglajelor și Manualul de instalare. Vă rugăm 
să consultați fișierul Readme.txt de pe disc pentru informații despre procedurile de pornire a 
programelor software sau de accesare a fișierului.

Cuprins Prezentare generală
FișierReadme.txt
RadiCSLE(pentruWindows) Softwarepentrucontrolulcalitățiipentrucalibrareamonitoruluiși

administrareaistoriculuidecalibrare.
ScreenManagerProforMedical
(pentruWindows)

Softwarepentrureglareaecranuluifolosindmausulșitastatura.

Manualdeinstalareaacestuimonitor(fișierPDF)
„Instrucțiunideutilizare”pentruacestmonitor(fișierPDF)

 ●Folosirea programului software RadiCS LE/ 
ScreenManager Pro for Medical
Pentru informații despre instalarea și utilizarea „RadiCS LE/ScreenManager Pro for Medical”, 
vă rugăm să consultați Manualul de utilizare respectiv de pe disc.
Când folosiți acest program software, trebuie să conectați un PC la monitor, folosind cablul USB 
furnizat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Manualul de instalare  
(de pe CD-ROM).
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1-4. Butoane și funcții

 
17

16

7

1 2 3 4 5 6 9

18

10 11 12 13 1415

8

Meniudereglare*1

1. Senzor de prezență Detecteazămișcareauneipersoaneînfațamonitorului.
2. Buton AlterneazămodulCALSwitch.
3. Buton Anuleazăsetarea/reglareașiiesedinmeniuldereglare.
4. Buton   Asigurăatâtselectareameniului,câtșireglareașiconfigurareauneifuncții.
5. Buton Afișeazămeniuldereglare,identificăunelementpeecranulmeniuluișisalvează

valorilereglate.
6. Buton • Porneștesauopreștealimentareacuenergie.

• Indicăstareadeoperareamonitorului.
Verde:funcționează,portocaliu:moddeeconomisireaenergiei,
oprit:alimentareprincipală/alimentareoprită

7. Senzor de lumină 
ambientală

Măsoarăiluminareaambientală.

8. Senzor frontal integrat  
(cu glisare)

Utilizatpentrucalibrareșiverificareascaleidegri.

9. Comutator de 
alimentare principal

Porneștesauopreștealimentareaprincipalăcuenergie.

10. Conector de alimentare Conecteazăcabluldealimentare.
11. Conector PS/2 Utilizatpentruoperațiuniledeîntreținere.Nuîlutilizațipentrualteaplicații.

Încazcontrar,monitorulsepoatedefecta.
12. Conector semnal 

de intrare
ConectorDVI-D

13. Conector semnal 
de intrare

ConectorDisplayPort

14. Port USB amonte ConecteazăcablulUSBpentruautilizaprogramulsoftwarecarenecesită
oconexiuneUSB,oripentruautilizafuncțiadehubUSB.

15. Port USB aval ConecteazăundispozitivUSBperiferic.
16. Fantă pentru blocarea 

de siguranță
ConformăcusistemuldesiguranțăMicroSaverdelaKensington.

17. Suport Utilizatpentrureglareaînălțimiișiunghiuluiecranuluimonitorului.
18. Suport cabluri Acoperăcablurilemonitorului.
*1 Pentru instrucțiuni de utilizare, vă rugăm să consultați Manualul de instalare (de pe CD-ROM).



13Capitolul2Configurarea

Capitolul 2 Configurarea

2-1. Rezoluții compatibile
Monitorul suportă următoarele rezoluții.

√:suportată

Rezoluție Semnal  
aplicabil

frecvență 
de 

 scanare 
verticală

Frecvență 
de punct 

DVI DisplayPort SDG*1

Vizuali-
zare  

pe verti-
cală

Vizualizare 
pe  

orizontală

Vizuali-
zare  

pe verti-
cală

Vizualizare 
pe  

orizontală

Vizuali-
zare  

pe verti-
cală

720×400 VGATEXT 70Hz

290MHz
(Max.)

√ √ √ √ √
640×480 VGA 60Hz √ √ √ √ √
800×600 VESA 60Hz √ √ √ √ √
1024×768 VESA 60Hz √ √ √ √ √
1280×1024 VESA 60Hz √ √ √ √ √
1600×1200 VESA 60Hz √ √ √ √ √
2560×2048 VESACVT 50Hz - √*2 - √ -
2048×2560 VESACVT 50Hz √*2 - √ - -
2560×2048 VESACVT 25Hz - √ - - -
2048×2560 VESACVT 25Hz √ - - - -
2048×2560 SDG 25Hz - - - - √
*1Pentruafișare,estenecesarăoplacăvideoacceptată.
*2DualLink

2-2. Conectarea cablurilor
Atenție

• Asigurați-vă că monitorul și PC-ul sunt oprite.
• În momentul în care înlocuiți monitorul actual cu acest monitor, asigurați-vă că ați schimbat setările  

PC-ului pentru rezoluția și frecvența de scanare verticală la cele disponibile pentru acest monitor.  
Vă rugăm să consultați tabelul cu rezoluția compatibilă (spatele copertei) înainte de a conecta PC-ul.

Notă

• În cazul în care conectați mai multe PC-uri la acest produs, vă rugăm să consultați Manualul de instalare  
(de pe CD-ROM).

1. Rotiți ecranul monitorului 90˚ înspre dreapta.
Orientarea implicită a monitorului este poziția orizontală. Rotiți ecranul monitorului nouăzeci de 
grade în poziție verticală, înainte de instalare.

2. Conectați cablurile de semnal la conectorii pentru semnalul de intrare și PC.
Verificați forma conectorilor și conectați cablurile.
După ce conectați cablul de semnal, strângeți șuruburile conectorilor pentru a asigura cuplarea.
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Conectaredigitală
(DisplayPort)

Conectaredigitală
(DVI) sau

Cabludesemnal:DisplayPort–DisplayPort
(furnizat)

Cabludesemnal:DVI-D–DVI-D(DualLink)
(furnizat)

3. Introduceți cablul de alimentare în priză, iar conectorul de alimentare 
la monitor.

4. În cazul în care utilizați RadiCS LE sau ScreenManager Pro for Medical, 
conectați cablul USB.

 
Conectarealamonitor Conectarealauncalculator

5. Apăsați pe  pentru a porni monitorul.
Indicatorul de alimentare al monitorului se luminează în verde.

6. Porniți PC-ul.
Apare imaginea de pe ecran.
În cazul în care nu apare o imagine, vă rugăm să consultați „Capitolul 3 Depanarea” (page 15) pentru 
sfaturi suplimentare.

Atenție

• Opriți monitorul și PC-ul în momentul în care nu le utilizați.
• Pentru economisirea maximă a energiei, se recomandă ca butonul de alimentare să fie oprit. Oprirea 

comutatorului de alimentare principal sau deconectarea cablului de alimentare oprește complet alimentarea 
cu energie a monitorului.

2-3. Reglarea înălțimii și unghiului ecranului
Susțineți cu ambele mâini colțul din stânga și cel din dreapta al monitorului și reglați înălțimea 
ecranului, înclinați și rotiți ecranul astfel încât să aveți cele mai bune condiții de lucru.

Atenție

• Asigurați-vă că ați conectat corect cablurile.
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Capitolul 3 Depanarea
În cazul în care problema persistă după punerea în aplicare a soluțiilor sugerate, vă rugăm să 
vă contactați reprezentantul local EIZO.

Problemă Cauză posibilă și soluție
1. Nu există imagine
• Indicatoruldealimentarenuseaprinde.

• Verificațidacăcabluldealimentareesteconectatcorect.
• Pornițicomutatoruldealimentareprincipal.
• Apăsațipe .
• Oprițialimentarecuenergie,apoipornițidinnoudupă
câtevaminute.

• Indicatoruldealimentareesteiluminatîn
portocaliușiverde.

• Comutațisemnaluldeintrare.Pentrudetalii,vărugămsă
consultațiManualuldeinstalare(depeCD-ROM).

• Mutațimausulsauapăsațioricetastădepetastatură.
• VerificațidacăPC-ulestepornit.
• Încazulîncaresenzoruldeprezențăesteconfiguratla
„Auto”sau„Manual”,esteposibilcamonitorulsăfitrecut
înmoduldeeconomisireaenergiei.Apropiați-văde
monitor.

• Opriţialimentareacuenergieşiapoireporniţi-odinnou.
• Indicatoruldealimentarelumineazăintermitent
înportocaliușiverde.

• DispozitivulconectatprinDisplayPortareoproblemă.
Soluționațiproblema,oprițimonitorul,iarapoiporniți-ldin
nou.Pentrudetaliisuplimentare,consultațiManualulde
utilizarealdispozitivuluideieșire.

2. Apare mesajul de mai jos. Acestmesajaparecândsemnalulnuintrăcorect,chiardacă
monitorulfuncționeazăcorespunzător.

• Acestmesajaparecândnuintrăsemnal.
Exemplu:

• Poateapăreamesajulafișatînparteastângă,deoarece
anumitePC-urinuredausemnalulimediatdupăpornire.

• VerificațidacăPC-ulestepornit.
• Verificațidacăcabluldesemnalesteconectatcorect.
• Comutațisemnaluldeintrare.Pentrudetalii,vărugămsă
consultațiManualuldeinstalare(depeCD-ROM).

• Mesajularatăcăsemnaluldeintrarenu
seîncadreazăînintervaluldefrecvență
specificat.
Exemplu:

fD: frecvențădepunct
fH: frecvențădescanareorizontală
fV: frecvențădescanareverticală

• VerificațidacăPC-ulesteconfiguratastfelîncât
săcorespundăcerințelormonitoruluiprivind
rezoluțiașifrecvențadescanareverticală
(consultați„2-1.Rezoluțiicompatibile”(pagina13)).

• RepornițiPC-ul.
• Selectațioconfigurațiecorespunzătoarefolosind
utilitarulplăciivideo.Pentrudetalii,consultațimanualul
plăciivideo.
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 ●Tabel cu codurile de eroare

Cod de eroare Descriere
0*** • Eroriapăruteîntimpulcalibrăriiautomate
1*** • Eroriapăruteîntimpulverificăriiscaleidegri
*1** • EroriapăruteîntimpulDICOM
*2** • EroriapăruteîntimpulCAL1
*3** • EroriapăruteîntimpulCAL2
**10 • Esteposibilcaluminozitateamaximăaprodusuluisăfiemaimicădecâtluminozitatea

țintă.
• Reducețiluminozitateațintă.

**11 • Esteposibilcaluminozitateaminimăaprodusuluisăfiemaimaredecât
luminozitateațintă.

• Creștețiluminozitateațintă.
**34 • Esteposibilcasenzorulsănufiapărutîntimpulcalibrării,oriesteposibilsăfiintrat

luminăînsenzor.
• Oprițialimentareaprincipalăcuenergie,așteptațicâtevaminuteînaintedeareporni
alimentarea,apoiexecutațidinnoucalibrareaautomată/verificareascaleidegri.

**61 • Senzorulnuaieșit.
• Verificațidacănuseaflăniciunobiectstrăinlângăsenzor.
• Executațidinnoucalibrareaautomată/verificareascaleidegri.

**95 • Esteposibilcarespectivelecondițiideexecutarepentrucalibrareaautomată/
verificareascaleidegrisănufiecelecorecte.

• Verificațicondițiiledeexecutareșidacăestenevoie,resetați-le.
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Capitolul 4 Specificații
PanouLCD Dimensiune 21,3inci(540mm)

Tip LCDmonocromTFT,retroiluminatcuLED
Tratamentsuprafață Anti-strălucire
Duritatesuprafață 2H
Unghiuridevizualizare Orizontal176 ,̊vertical176˚(CR≥10)
Densitatedepunct 0,165mm
Timpderăspuns Negru-alb-negru:aprox.25ms

Frecvențădescanareorizontală 31–135kHz
Frecvențădescanareverticală DVI: 24–61Hz(neîntrețesut)

(VGATEXT:69pânăla71Hz,QSXGA(2048×2560):
24pânăla51Hz)

DisplayPort: 49–61Hz(neîntrețesut)
(VGATEXT:69pânăla71Hz,QSXGA(2048×2560):
49pânăla51Hz)

Rezoluție 5Mpixeli(Orientarepeverticală:2048puncte×2560linii(H×V))
Frecvențămax.depunct 290MHz
Scălidegriafișaj 1.024etapedin16.369etape
Luminozitaterecomandată 500cd/m2
Zonădeafișare(H×V) 337,9mm(13,30inci)×422,4mm(16,63inci)(orientarepeverticală)
Alimentarecutensiune 100–120Vac±10%,50/60Hz1,1–0,9A

200–240Vac±10%,50/60Hz0,6–0,5A
Consum
deenergie

Ecranpornit 108Wsaumaipuțin
Moddeeconomisire
aenergiei

0,7Wsau
maipuțin

(cândesteconectatnumaiconectoruldesemnalDVI,
nuesteconectatniciundispozitivUSB,opțiunea„Input
Selection”(selectareintrare)esteconfiguratăpe„Manual”,
„DC5VOutput”esteconfiguratăla„Off”(oprit),iar„DP
PowerSave”esteconfiguratla„On”(pornit))

Alimentareoprită 0,5Wsau
maipuțin

(cândnuesteconectatniciundispozitivUSB,opțiunea
„DC5VOutput”esteconfiguratăla„Off”(oprit),iar
„DPPowerSave”esteconfiguratla„On”(pornit))

Alimentare
principalăoprită

0W

Conectorisemnaldeintrare ConectorDVI-D
ConectorDisplayPort(standardV1.1a,aplicabillaHDCP)

Sistemdetransmisiesemnaldigital(DVI) TMDS(SingleLink/DualLink)
Plug&Play Digital(DVI-D):VESADDC2B/EDIDstructură1.3

Digital(DisplayPort):VESADisplayPort/EDIDstructură1.4
Dimensiuni
(lățime)×
(înălțime)×
(adâncime)

Unitateprincipală 388mm(15,3inci)×512–595mm(20,2–23,4inci)×245,5mm(9,7inci)
Unitateprincipală
(fărăsuport)

388mm(15,3inci)×496mm(19,5inci)×99mm(3,9inci)

Masă Unitateprincipală Aprox.11,5kg(25,4lbs.)
Unitateprincipală
(fărăsuport)

Aprox.8.8kg(19,4lbs.)

Interval
mișcare

FlexStand Înclinare: Sus30 ,̊jos0˚
Rotire: 344˚
Înălțimereglabilă: 174mm(Înclinare:30˚),83mm(Înclinare:0˚)
Rotire: 90˚(stângapentruafișareapeverticală)

Condiții
demediu

Temperatură Funcționare: 0˚Cla35˚C(32˚Fla95˚F)
Transport/Depozitare: –20˚Cla60˚C(–4˚Fla140˚F)

Umiditate Funcționare: Umiditaterelativă20%la80%(fărăcondens)
Transport/Depozitare: Umiditaterelativă10%la90%(fărăcondens)

Presiuneaer Funcționare: 700hPala1060hPa
Transport/Depozitare: 200hPala1060hPa
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USB Standard USBSpecificationRevision2.0
Port Portamontex1,portavalx2
Vitezădetransmisie 480Mbps(ridicată),12Mbps(maxim)

1,5Mbps(scăzută)
Alimentarecurentă Aval:Max.500mA/1port

Dimensiuni exterioare
Unitate:mm(inch)

388 (15.3)
340 (13.4)24 (0.94) 24 (0.94)

211 (8.3)

49
6 (

19
.5)

28
 (1

.10
)

44
 (1
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)

42
4 (

16
.7)

59
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23
.4)
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)
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6 (

8.1
)

36
0.5
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4.2

)
32

0 (
12

.6)

18 (0.71)
209.5 (8.2)

245.5 (9.7)

15
 (0

.59
)

35
5 (

14
.0)

30° TILT

62
9 (

24
.8)

17
3 (

6.8
)

320 (12.6)

23
6 (

9.3
)

3 (0.12)
51

2 (
20

.2)

14
6.5

 (5
.8)

105 (4.1)
350 (13.8)

45
5 (

17
.9)

30°TILT

65
.5 

(2.
58

)
99

 (3
.90

)
99

 (3
.90

)

94.5 (3.72) 171 (6.7)

16
1 (

6.3
)

54
9 (

21
.6)

344 °

HIGHEST POSITION

LOWEST POSITION

SWIVEL

PIVOT

Accesorii

Kitdecalibrare EIZO„RadiCSUX1”Ver.4.1.4saumairecentă
EIZO„RadiCSVersionUpKit”Ver.4.1.4saumai
recentă

SoftwareadministrareQCrețea EIZO„RadiNETPro”Ver.4.1.4saumairecentă

Kitdecurățare EIZO„ScreenCleaner”

Pentru a obține cele mai recente informații despre accesorii și despre cele mai recente plăci video 
compatibile, vă rugăm să consultați pagina noastră web.
http://www.eizoglobal.com

http://www.eizoglobal.com
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Capitolul 5 Glosar
DDC (Display Data Channel) (Canal date afișaj)

VESA oferă standardizarea pentru comunicarea interactivă a informațiilor de configurare etc., 
dintre un PC și monitor.

DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine)  
(Imagistică și comunicații digitale în medicină)

Standardul DICOM a fost dezvoltat de Colegiul American de Radiologie și Asociația Națională a 
Producătorilor de Electrice din S.U.A.
Conectarea la un dispozitiv compatibil DICOM permite transferarea imaginii și informațiilor medi-
cale. Documentul DICOM, Partea a 14 a definește afișajul imaginii digitale medicale în scală gri.

DisplayPort
DisplayPort este o interfață AV digitală de generație următoare care permite conectarea PC-ului, 
dispozitivelor audio, de imagistică etc. la monitor. Un cablu poate transfera sunet cu imagini.

DVI (Digital Visual Interface) (Interfață vizuală digitală)
DVI este un standard pentru interfețele digitale. DVI permite transmiterea directă a datelor 
digitale de pe PC, fără pierderea acestora.
Acesta acceptă sistemul de transmisie TMDS și conectorii DVI. Există două tipuri de conectori 
DVI. Unul este un conector DVI-D exclusiv pentru intrarea semnalului digital. Cel de-al doilea 
este un conector DVI-I, pentru intrarea atât a semnalului digital, cât și a celui analogic.

DVI DMPM (DVI Digital Monitor Power Management)  
(Administrare energie monitor digital DVI)

DVI DMPM este o funcție de economisire a energiei pentru interfețele digitale. „Monitor 
PORNIT (mod de operare)” și „Activ oprit (mod economisire energie)” sunt indispensabile pentru 
DVI DMPM ca mod de alimentare al monitorului.

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)  
(Protecție a transmiterii conținutului digital în bandă largă)

Sistem de codare a semnalului digital, dezvoltat pentru a proteja la copiere conținutul digital, de 
exemplu, capturile video, muzică etc.
Acesta ajută la transmiterea în siguranță a conținutului digital, codând conținutul digital transmis 
prin conectorul DVI sau HDMI la ieșire și decodându-l la intrare.
Orice conținut digital nu poate fi reprodus dacă ambele echipamente de la ieșire și intrare nu se 
aplică sistemului HDCP.

Rezoluție
Panoul LCD este alcătuit din numeroși pixeli de dimensiune specificată; aceștia sunt iluminați 
pentru a forma imaginile. Monitorul cuprinde 2048 pixeli orizontali și 2560 pixeli verticali. La o 
rezoluție de 2048 × 2560 (verticală) și 2560 × 2048 (orizontală), toți pixelii sunt luminați ca un 
ecran complet (1:1).

TMDS (Transition Minimized Differential Signaling)  
(Semnalizare diferențială cu reducerea tranzițiilor)

Un sistem de transmitere a semnalului pentru interfața digitală.
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Anexă

Mărci comerciale
Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci 
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing, LLC în Statele Unite ale 
Americii și în alte state.
DisplayPort Compliance Logo și VESA sunt mărci comerciale înregistrate ale Video 
Electronics Standards Association.
Acrobat, Adobe, Adobe AIR și Photoshop sunt mărci comerciale înregistrate ale Adobe Systems 
Incorporated în Statele Unite ale Americii și în alte state.
AMD Athlon și AMD Opteron sunt mărci comerciale ale Advanced Micro Devices, Inc.
Apple, ColorSync, eMac, iBook, iMac, iPad, Mac, MacBook, Macintosh, Mac OS, PowerBook 
și QuickTime sunt mărci comerciale înregistrate ale Apple Inc.
ColorMunki, Eye-One și X-Rite sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale 
X-Rite Incorporated în Statele Unite ale Americii și/sau în alte state.
ColorVision și ColorVision Spyder2 sunt mărci comerciale înregistrate ale DataColor Holding 
AG în Statele Unite ale Americii.
Spyder3 și Spyder4 sunt mărci comerciale ale DataColor Holding AG.
ENERGY STAR este o marcă comercială înregistrată a United States Environmental 
Protection Agency în Statele Unite și în alte state.
GRACoL și IDEAlliance sunt mărci comerciale înregistrate ale International Digital 
Enterprise Alliance.
NEC este o marcă comercială înregistrată a NEC Corporation. 
PC-9801 și PC-9821 sunt mărci comerciale ale NEC Corporation.
NextWindow este o marcă comercială înregistrată a NextWindow Ltd.
Intel, Intel Core și Pentium sunt mărci comerciale înregistrate ale Intel Corporation în Statele 
Unite ale Americii și în alte state. 
PowerPC este o marcă comercială înregistrată a International Business Machines Corporation.
PlayStation este o marcă comercială înregistrată a Sony Computer Entertainment Inc.
PSP și PS3 sunt mărci comerciale ale Sony Computer Entertainment Inc.
RealPlayer este o marcă comercială înregistrată a RealNetworks, Inc.
TouchWare este o marcă comercială a 3M Touch Systems, Inc.
Windows, Windows Media, Windows Vista, SQL Server și Xbox 360 sunt mărci comerciale 
înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și în alte state.
YouTube este o marcă comercială înregistrată a Google Inc.
Firefox este o marcă comercială înregistrată a Mozilla Foundation.
Kensington și MicroSaver sunt mărci comerciale ale ACCO Brands Corporation.
EIZO, sigla EIZO, ColorEdge, DuraVision, FlexScan, FORIS, RadiCS, RadiForce, RadiNET, 
Raptor și ScreenManager sunt mărci comerciale înregistrate ale EIZO Corporation în Japonia 
și în alte state.
ColorNavigator, EcoView NET, EIZO EasyPIX, EIZO ScreenSlicer, i • Sound, Screen 
Administrator și UniColor Pro sunt mărci comerciale ale EIZO Corporation.
Toate celelalte nume de companii și produse sunt mărci comerciale sau mărci comerciale 
înregistrate ale respectivilor proprietari.
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Licență
Fontul utilizat pentru caracterele afișate pe acest produs, „Round gothic bold” a fost creat de 
Ricoh.

Standard medical
• Se garantează că sistemul final este conform cu cerințele normei IEC60601-1-1.
• Echipamentul poate emite unde electromagnetice care pot influența, limita funcționarea, ori 

care pot defecta monitorul. Instalați echipamentul într-un mediu controlat, în care pot fi evitate 
efectele de acest tip.

Clasificarea echipamentului
 - Tipul protecției împotriva electroșocurilor: Clasa I
 - Clasa EMC: EN60601-1-2:2007 Grupa 1 Clasa B
 - Clasificarea echipamentului medical (MDD 93/42/EEC): Clasa I
 - Mod de operare: Continuu
 - Clasa IP: IPX0
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Declarație de conformitate cu cerințele Comisiei 
federale de comunicaţii din S.U.A. (FCC)

NumaipentruS.U.A.,Canadaetc.(nominal100-120Vac)

Declarație de conformitate cu cerințele Comisiei federale de comunicaţii din S.U.A. (FCC)

Noi, partea responsabilă EIZOInc.
5710WarlandDrive,Cypress,CA90630
Telefon:(562)431-5011

declarăm că produsul Denumirecomercială:EIZO
Model:RadiForceGX540

este conform cu prevederile Părții a 15-a din Normele FCC. Operarea prezentului produs 
va ține cont de următoarele două condiții: (1) acest dispozitiv nu trebuie să provoace 
interferențe dăunătoare și (2) trebuie să accepte eventualele interferențe primite, inclusiv 
interferențe care ar putea provoca anomalii de funcționare.

AcestechipamentafosttestatșiesteconformculimitelesolicitatepentruundispozitivdigitaldinClasa
B,conformPărțiia15-adinnormeleFCC.Acestelimitesuntcreatepentruaoferioprotecțierezonabilă
împotrivainterferențelordăunătoaredintr-oinstalațierezidențială.Acestechipamentgenerează,
utilizeazășipoateemiteunderadioși,dacănuesteinstalatșiutilizatconforminstrucțiunilor,poate
cauzainterferențedăunătoarecomunicațiilorradio.Totuși,nuexistăgaranțiicănusevorproduce
interferențelaoanumităinstalare.Dacăacestechipamentproduceinterferențedăunătoarerecepției
radioșiTVcarepotficauzatedepornireașioprireaechipamentului,utilizatorultrebuiesăîncercesă
corectezeinterferențaaplicândunadintreurmătoarelemăsuri.

* Săreorientezesausădeplasezeantenaderecepție.
* Sămăreascădistanțadintreechipamentșireceptor.
* Săconectezeechipamentullaoprizăcareestepeuncircuitdiferitdecellacareesteconectat
receptorul.
* Săconsultefurnizorulsauuntehnicianradio/TVavizatpentruasistență.

Schimbărilesaumodificărilecarenuaufostaprobateînmodexpresdepartearesponsabilăcu
conformitateapotanuladreptulutilizatoruluideoperareaechipamentului.

Notă

UtilizațicablulatașatspecificatmaijossauuncabludesemnalEIZOîmpreunăcuacestmonitor,pentru
arespectalimiteledeemisiepentruundispozitivdigitaldinClasaB.

- Cabludealimentare
- Cabludesemnalecranat(inclus)

Informații pentru Canada

AcestdispozitivdigitaldinClasaBesteconformcunormeleICES-003dinCanada.
CetappareilnumériquedeleclasseBestcomformeàlanormeNMB-003duCanada.
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Informații EMC
Performanța esențială a seriei RadiForce este afișarea normală a imaginilor și operarea normală 
a funcțiilor.

 ATENȚIE
Produsele din seria RadiForce necesită măsuri speciale de precauție în ceea ce privește EMC și 
trebuie instalate, puse în funcțiune și utilizate în conformitate cu următoarele informații.
Nu utilizați alte cabluri în afara celor furnizate sau specificate de noi.
Utilizarea altor cabluri poate determina creșterea emisiilor, ori reducerea imunității.
Lungime cablu: max. 3 m
Nu așezați niciun echipament de comunicații RF portabile și mobile în apropierea produsului din 
seria RadiForce. În caz contrar, produsul din seria RadiForce poate fi afectat.
Nu utilizați produsul din seria RadiForce în apropierea, ori lângă alt echipament. În cazul în care 
trebuie să utilizați produsul în apropierea ori lângă alt echipament, trebuie să supravegheați echipa-
mentul sau sistemul pentru a verifica operarea normală, în configurația în care acesta va fi utilizat.
Orice persoană care conectează echipamente suplimentare la sectoarele de intrare, ori de ieșire a 
semnalului, configurând un sistem medical, este responsabilă pentru conformitatea sistemului cu 
cerințelor normelor IEC/EN60601-1-2. 
Recomandări și declarația producătorului - emisii electromagnetice
AparatuldinseriaRadiForceestedestinatutilizăriiînmediulelectromagneticspecificatmaijos.
ClientulsauutilizatorulaparatuluidinseriaRadiForcetrebuiesăasigureutilizareaîntr-unastfeldemediu.

Testare privind 
emisiile

Conformitate Mediu electromagnetic – recomandări

Emisiide
radiofrecvență
CISPR11/EN55011

Grupa1 AparatuldinseriaRadiForceutilizeazăenergiederadiofrecvențănumaipentru
funcționareasainternă.
Deaceea,nivelulemisiilorderadiofrecvențăestefoartescăzutșieste
improbabilsăproducăinterferențecuechipamenteleelectronicedinapropiere.

Emisiide
radiofrecvență
CISPR11/EN55011

ClasaB AparatuldinseriaRadiForceesteadecvatutilizăriiînoriceclădire,inclusivîn
clădiridestinatelocuințelorșiînceleconectatedirectlarețeauaelectricăde
joasătensiunecarealimenteazăclădiriledestinatelocuințelor.

Emisiiarmonice
IEC/EN61000-3-2

ClasaD

Emisiicufluctuații/
oscilațiidetensiune
IEC/EN61000-3-3

Conform

Recomandări și declarația producătorului - imunitate electromagnetică
AparatuldinseriaRadiForceestedestinatutilizăriiînmediulelectromagneticspecificatmaijos.
ClientulsauutilizatorulaparatuluidinseriaRadiForcetrebuiesăasigureutilizareaîntr-unastfeldemediu.
Încercare privind 

imunitatea
Nivel testare  
IEC/EN60601 

Nivel de conformi-
tate

Mediu electromagnetic – recomandări

Descărcări
electrostatice(ESD)
IEC/EN61000-4-2

±6kVlacontact
±8kVlaaer

±6kVlacontact
±8kVlaaer

Pardoseliletrebuiesăfiedinlemn,betonsau
plăciceramice.Încazulîncarepardoselilesunt
acoperitecumaterialsintetic,umiditatearelativă
trebuiesăfiedecelpuțin30%.

Tensiunielectrice
tranzitoriirapide/
seriideimpulsuri
IEC/EN61000-4-4

±2kV
pentrucablurilede
alimentare
±1kV
pentrucablurilede
intrare/ieșire

±2kV
pentrucablurilede
alimentare
±1kV
pentrucablurilede
intrare/ieșire

Calitateaenergieielectricedelarețeatrebuiesă
fieceaobișnuităpentruclădiricomercialesau
spitale.

Supratensiune
IEC/EN61000-4-5

±1kVlinie(i)lalinie(i)
±2kVlinie(i)lapământ

±1kVlinie(i)lalinie(i)
±2kVlinie(i)lapământ

Calitateaenergieielectricedelarețeatrebuiesă
fieceaobișnuităpentruclădiricomercialesau
spitale.
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Căderidetensiune,
întreruperiscurteși
variațiidetensiune
lanivelulliniilorde
alimentare
IEC/EN61000-4-11

<5%UT(>95%dipin
UT)pentru0,5cicluri
40%UT(60%dipinUT)
pentru5cicluri
70%UT(30%dipinUT)
pentru25cicluri
<5%UT(>95%dipin
UT)pentru5secunde

<5%UT(>95%dipin
UT)pentru0,5cicluri
40%UT(60%dipinUT)
pentru5cicluri
70%UT(30%dipinUT)
pentru25cicluri
<5%UT(>95%dipin
UT)pentru5secunde

Calitateaenergieielectricedelarețeatrebuie
săfieceaobișnuităpentruclădiricomerciale
sauspitale.Dacăutilizatorulaparatuluidinseria
RadiForcenecesităfuncționareaîncontinuare
aacestuiaîntimpulîntreruperilorsurseide
alimentare,serecomandăalimentareaaparatului
dinseriaRadiForcedelaosursădealimentare
neîntreruptibilăoridelaobaterie.

Câmpulmagnetic
generatdefrecvența
dealimentare
(50/60Hz)
IEC/EN61000-4-8

3A/m 3A/m Câmpurilemagneticegeneratedefrecvențade
alimentaretrebuiesăfielaniveleleobișnuite
pentruclădiricomercialesauspitale.

NOTĂUTreprezintătensiuneacurentuluialternativdelarețeaînaintedeaplicareaniveluluidetestare.

Recomandări și declarația producătorului – imunitate electromagnetică
AparatuldinseriaRadiForceestedestinatutilizăriiînmediulelectromagneticspecificatmaijos.Clientulsauutilizatorul
aparatuluidinseriaRadiForcetrebuiesăasigureutilizareaîntr-unastfeldemediu.
Încercare privind 

imunitatea
Nivel testare  
IEC/EN60601

Nivel de confor-
mitate

Mediu electromagnetic – recomandări

Radiofrecvență
indusă
IEC/EN61000-4-6

Radiofrecvență
radiată
IEC/EN61000-4-3

3Vrms
150kHzpână
la80MHz

3V/m
80MHzpână
la2,5GHz

3Vrms

3V/m

EchipamenteledecomunicațiiRFportabileșimobile
nutrebuieutilizateînpreajmaniciuneicomponente
aaparatuluidinseriaRadiForce,incluzândcablurile,
laodistanțămaimicădecâtceadeseparație
recomandată,calculatădinecuațiaaplicabilăfrecvenței
transmițătorului.

Distanțadeseparațierecomandată

d=1,2√P


d=1,2√P,80MHzpânăla800MHz
d=2,3√P,800MHzpânăla2,5GHz

Unde„P”esteputereamaximădeieșirea
transmițătorului,exprimatăînwați(W),conformdatelor
producătoruluitransmițătorului,iar„d”estedistanțade
separațierecomandată,exprimatăînmetri(m).

PutereacâmpuluipentrutransmițătoareleRFfixe,
determinatădetestulelectromagnetica,trebuiesă
fiemaimicădecâtniveluldeconformitate,înfiecare
bandădefrecvențăb.

Învecinătateaechipamentuluipoateapăreafenomenul
deinterferență,marcatcuurmătorulsimbol.

NOTA1 La80MHzși800MHz,seaplicăceamaimarebandădefrecvență.

NOTA2 Esteposibilcaacesteinstrucțiunisănuseapliceîntoatesituațiile.Propagareaundelorelectromagnetice
esteafectatădeabsorbțiașireflexiaînstructuri,obiecteșioameni.

a Intensitățilecâmpuluigeneratdetransmițătoarelefixe,cumarfistațiiledebazăpentrutelefoaneleradio(celulare/
mobile)șiradioemițătoarelemobiledeteren,radioemițătoareleamatorilor,transmisiileposturilorderadiope
lungimideundăAMșiFMșiemisiileTVnupotfideterminateteoreticcuacuratețemaximă.Pentruaevaluamediul
electromagneticcauzatdetransmițătoareRFfixe,trebuieefectuatuntestelectromagneticînlocațiarespectivă.
DacăintensitateacâmpuluimăsuratăînloculdeutilizareaaparatuluidinseriaRadiForcedepășeștenivelelede
conformitatecuemisiilederadiofrecvențăspecificatemaisus,aparatuldinseriaRadiForcetrebuiesupravegheat
pentruaseverificadacăfuncționeazănormal.Dacăseobservăofuncționareanormală,potfinecesaremăsuri
suplimentare,cumarfireorientareasauschimbarealocațieiaparatuluidinseriaRadiForce.

b Pestedomeniuldefrecvențedela150kHzla80MHz,intensitateacâmpuluitrebuiesăfiemaimicăde3V/m.
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Distanța de separație recomandată dintre echipamentele de comunicații RF portabile și mobile și 
produsele din seria RadiForce
AparateledinseriaRadiForcesuntdestinateutilizăriiîntr-unmediulelectromagneticîncareperturbațiileradiateîn
radiofrecvențăsuntcontrolate.ClientulsauutilizatorulaparatuluidinseriaRadiForcepoatepreveniinterferențele
electromagneticemenținândodistanțăminimăîntreechipamenteledecomunicațiiRFportabileșimobile
(transmițătoare)șiaparatuldinseriaRadiForce,astfelcumesterecomandatmaijos,înconformitatecuputerea
maximădeieșireaechipamentuluidecomunicații.

Putereamaximăde
ieșireatransmițătorului


W

Distanțadeseparațieînfuncțiedefrecvențatransmițătorului
m

150kHzpânăla80MHz
d=1,2√P

80MHzpânăla800
MHz
d=1,2√P

800MHzpânăla2,5GHz
d=2,3√P

0,01 0,12 0,12 0,23
0,1 0,38 0,38 0,73
1 1,2 1,2 2,3
10 3,8 3,8 7,3
100 12 12 23
Încazultransmițătorilorcuputerimaximedeieșirecarenusuntenumeratemaisus,distanțadeseparație
recomandată–„d”,exprimatăînmetri(m)poatefideterminatăutilizândecuațiaaplicabilăfrecvențeitransmițătorului,
unde„P”reprezintăputereamaximădeieșireatransmițătorului,exprimatăînwați(W),conformdatelorproducătorului
transmițătorului.

NOTA1 La80MHzși800MHz,seaplicădistanțadeseparațiepentruceamaimarebandădefrecvență.

NOTA2 Esteposibilcaacesteinstrucțiunisănuseapliceîntoatesituațiile.Propagareaundelorelectromagnetice
esteafectatădeabsorbțiașireflexiaînstructuri,obiecteșioameni.
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Despre simbolul privind controlul poluării de către produsele electronice

Acest simbol identifică produsele reglementate de „Măsurile pentru administrarea controlului 
poluării de către produsele electronice” și se aplică produselor electrice vândute în Republica 
Populară Chineză. Numărul din cerc reprezintă valoarea perioadei de utilizare fără risc pentru 
mediu (EFUP). Conformitatea cu măsurile de precauție corespunzătoare garantează că 
produsul nu va provoca poluarea mediului, vătămări corporale sau pagube materiale în 
perioada de timp specificată, de la data fabricației. Eticheta este atașată pe partea din spate a 
produsului.

• Numele și concentrația substanțelor periculoase 

Nume componentă Nume substanță periculoasă

Plumb
(Pb)

Mercur
(Hg)

Cadmiu
(Cd)

Crom  
hexavalent 

(Cr(VI))

Bifenili 
polibromurați 

(PBB)

Eteri difenilici 
polibromurați 

(PBDE)

Plăci cu cablaj 
imprimat

× ○ ○ ○ ○ ○

Carcasă ○ ○ ○ ○ ○ ○

Monitoare LCD × ○ ○ ○ ○ ○

Altele × ○ ○ ○ ○ ○

○: Indicăfaptulcăaceastăsubstanțătoxicăsaupericuloasăconținutăîntoatematerialeleomogenepentru
componentarespectivăestesublimităconformSJ/T11363-2006.

×: Indicăfaptulcăaceastăsubstanțătoxicăsaupericuloasăconținutăîncelpuținunuldintrematerialeleomogene
utilizatepentrucomponentarespectivăestepestelimităconformSJ/T11363-2006.
(Companiilepotutilizaacestspațiupentruaoferiexplicațiisuplimentaredespresituațiatehnică,înzona„×”din
tabeluldemaisus.)

Măsuri pentru China pentru conformitatea RoHs pentru 
ChinaRoHS
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